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Kommunledningsförvaltningen 
Johanna Sköld 
Kommunsekreterare 
Johanna.skold@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Uppdatering, beslut om bestämmelser om pension för 
förtroendevalda 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att informera kommunfullmäktige om att uppdraget att 
ta fram förslag till bestämmer om pension till förtroendevalda är försenat och 
kommer redovisas under 2023. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2022, § 94 att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att ta fram ett förslag till bestämmelser om pension för förtroendevalda 
samt att det uppdraget skulle redovisas till fullmäktige senast 12 december 2022. 

Uppdraget från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen behöver ytterligare 
beredning. Därför kommer kommunstyrelsen inte hinna presentera ett förslag till 
bestämmelser om pension till förtroendevalda innan satt tidsgräns. Arbetet med 
uppdraget kommer att prioriteras under december 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-11-22 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-06-13, § 94 
 
 
 
Linda Ahlsén 
HR-chef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Johanna Sköld 
Kommunsekreterare  
Enköpings kommun  

 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, för kännedom 
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Paragraf 94 Ärendenummer KS2021/733 

Nya regler för arvoden och partistöd 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Förslag till regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Enköpings 
kommun, daterat 2022-05-22, antas med följande tillägg: 

Enskild förtroendevald kan maximalt erhålla 80% av basarvodet per månad 
inkluderat samtliga politiska uppdrag.  
 

2. Förslag till regler för partistöd i Enköpings kommun, daterat 2022-05-16, antas. 

3. De föreslagna reglerna börjar gälla 2023-01-01, 

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om ersättning till borgerliga 
begravningsförrättare och borgerliga vigselförrättare även i fortsättningen ska 
utbetalas. 

5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag till bestämmelser om 
pension för förtroendevalda. 

6. Uppdragen i punkt 4 och 5 ska redovisas till fullmäktige senast 12 december 
2022. 

Sammanfattning 
Den 13 december 2021 beslutade kommunfullmäktige att en arvodeskommitté 
skulle inrättas. Arvodeskommittén, som formellt utgör en fullmäktigeberedning, fick 
i uppdrag att se över nuvarande arvodesregler. Översynen skulle bland annat 
omfatta vilka arvodesnivåer som ska finnas och vad som ska ingå i ett 
ordförandearvode. Utöver det skulle arvodeskommittén även ta fram eventuella 
förenklingar och förtydliganden av regelverket samt lämna förslag som ger goda 
förutsättningar att vara förtroendevald. Arvodeskommittén hade även i uppdrag att 
utvärdera nu gällande regler för partistöd och lämna förslag på eventuella 
revideringar inför nästa mandatperiod. 
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Ärendets beredning 
Arvodeskommittén har sammanträtt fyra gånger och utifrån de förslag som lagts 
fram på dessa möten har förvaltningen tagit fram ett förslag till regler för arvoden 
och ersättningar till förtroendevalda samt ett förslag till regler för partistöd. 

Förvaltningens bedömning 
Arvodeskommittén föreslår att månadsarvodena för nämndsordföringarna höjs till 
30 % av basarvodet samt att vice ordförande får 15 %. Bakom detta förslag ställde 
sig alla representanter, förutom socialdemokraternas, vänsterpartiets och nystart 
Enköpings. Representanten från socialdemokraterna föreslog att arvodena skulle 
höjas till 25 respektive 12,5 % och representanterna från vänsterpartiet och nystart 
Enköping föreslog att nivåerna skulle vara oförändrade jämfört med idag. 

Samtliga representanter ställde sig bakom förslaget att det ska gå att få 
sammanträdesarvode för högst tre möten. Idag är det bara möjligt att få arvode för 
två möten. Sammanträdesarvodet föreslås höjas till 1,5 %, jämfört med dagens 
1,25 %. Representant från nystart Enköping ställde sig inte bakom detta förslag, 
utan vill att nivån ska vara oförändrad jämfört med idag. 

Arvodeskommittén föreslår även att valnämndens ordförande och vice ordförande 
ska få ett månadsarvode om 30 respektive 15 % under valår, och 2 respektive 1 % 
när det inte är valår. Nystart Enköping vill att det ska vara oförändrat jämfört med 
idag, det vill säga att ordförandena har 2 % i arvode under icke valår och att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om särskilt arvode till valnämndens 
ordföringar i anslutning till att val genomförs. 

Bakom kommitténs förslag att gruppledararvodet ska bestå av ett grundbelopp om 
5000 kr per månad, därutöver 6 % per mandat och månad, samt att även partier 
med kommunalråd ska kunna få gruppledararvode, ställde sig representanterna 
från moderaterna, liberalerna, centerpartiet, miljöpartiet och socialdemokraterna. 
Representanterna från vänsterpartiet, kristdemokraterna och sverigedemokraterna 
ställde sig bakom förslaget till nivå på gruppledararvode men inte att partier med 
kommunalråd ska kunna få gruppledararvoden. Representanten från nystart 
Enköping föreslog att nivåerna och upplägget ska vara oförändrat jämfört med 
idag. 

Arvodeskommittén föreslår att arvodet till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
ledamöter tas bort, något som representanterna för liberalerna, nystart Enköping 
och sverigedemokraterna inte ställde sig bakom. 
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Partistödet föreslås bestå av ett grundstöd per parti samt ett mandatbundet stöd 
bestående av ett grundbelopp per partimandat i kommunfullmäktige. Grundstödet 
ska vara 60 000 kr och det mandatbundna stödet 30 000 kr per partimandat. 
Representant från nystart Enköping ställde sig inte bakom detta förslag, utan vill att 
det ska vara oförändrat jämfört med idag. 

Den ersättning socialnämndens ordföringar får när de har ordförandejour föreslås 
ändras på så sätt att ersättningen på helger och storhelger höjs till 0,75 respektive 
1 % av basarvodet. Reglerna föreslås också ändras på så sätt att om den 
förtroendevalda under jouren måste fatta ett beslut utbetalas ett halvt 
sammanträdesarvode (max en gång per dygn) och den förtroendevalda har också 
rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Dessa förslag stödjer representanterna 
från samtliga partier. 

Under arvodeskommitténs sista möte kom det fram ett förslag om att ersättningen 
för förlorad pensionsförmån skulle formuleras som så att förtroendevalda som har 
en inkomst över 7,5 inkomstbasbelopp, utöver schablonersättningen om 4,5 %, har 
rätt till en ersättning motsvarande 18 % av den delen av inkomsten som överstiger 
7,5 inkomstbasbelopp. En sådan lösning går dock emot vad Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) rekommenderar. Pensionsförmåner regleras av kollektivavtal 
och kan se olika ut från avtal till avtal. I vissa pensionsavtal utbetalas en högre 
pensionsavgift på inkomster över taket, dvs. över 7,5 inkomstbasbelopp, i vissa 
inte. De olika tjänstepensionsavtalen innehåller också olika nedre åldersgränser 
som innebär att förtroendevalda som inte uppnått angiven ålder inte förlorar någon 
pensionsrätt överhuvudtaget. För att ersättningssystemet ska vara så enkelt som 
möjligt föreslår SKR därför en schablonersättning om 4,5 % på den årliga 
ersättningen för förlorad arbetsinkomst. Liggande förslag följer SKR:s 
rekommendationer. 

I nuvarande regler finns bestämmelser om pension till förtroendevalda. Detta 
regleras lämpligast i ett eget styrdokument, varför kommunstyrelsen bör få i 
uppdrag att under hösten arbeta fram ett förslag till ett sådant dokument. 

Det finns vissa juridiska tveksamheter kring att som kommun betala ersättning till 
borgerliga begravningsförrättare och borgerliga vigselförrättare. Det är inte 
kommunala uppdrag och borgerliga vigselförrättare får dessutom ersättning från 
länsstyrelsen. Ersättningarna bör hur som helst inte regleras i ett styrdokument 
som enbart gäller förtroendevalda. Därför föreslår arvodeskommittén att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om ersättning till förrättarna även i 
fortsättningen ska utbetalas och hur det i så fall ska regleras. Utredningen ska vara 
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färdig innan de nya reglerna för arvoden och ersättningar till förtroendevalda börjar 
gälla. 

I övrigt föreslår arvodeskommittén att vissa förtydliganden och redaktionella 
ändringar görs. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen 2022-05-24 § 129 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-23 
Regler för partistöd i Enköpings kommun  
Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Enköpings kommun  
Beräkningar arvoden och partistöd, förslag förändring från 2023 
Minnesanteckningar, arvodeskommitté, 2022-02-21 
Minnesanteckningar, arvodeskommitté, 2022-03-08 
Minnesanteckningar, arvodeskommitté, 2022-04-22 
Minnesanteckningar, arvodeskommitté, 2022-05-16 
Jämförelse andra kommuner 

 
Yrkanden 
Kim Jämsä (NE) yrkar 

- avslag för höjda månadsarvoden för nämndsordföranden och viceordföranden. 
Alltså oförändrat jämfört med dagens nivå av basarvodet både för ordförande och 
vice ordförande. 

- bifall till högst tre sammanträdesarvoden under en och samma dag. Jag yrkar 
avslag på höjda sammanträdesarvoden. Alltså oförändrat jämfört med dagens 
nivå. 

- bifall till att valnämndens ordförande under ett valår (både EU-val och allmänna 
val) får samma arvode som dagens ordföranden. Dvs de 16%. Jag yrkar avslag på 
höjd ersättning till valnämnden ordförande övriga år. 

- att gruppledararvoden endast ska utgå till partier som inte har kommunalråd. Jag 
yrkar avslag på att gruppledararvodet ska ha ett grundbelopp på 5000 kr. 

- avslag till förslaget att ta bort arvoden för ledamöter i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
 
- avslag till utökat partistöd och yrkar istället på oförändrat partistöd jämfört med 
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idag. 
 
Anders Lindén (SD) yrkar bifall till beslutssats 1 med följande ändring:  

- Att för de partier som har kommunalråd och vill utse en gruppledare är vårt 
förslag att begränsa det grundbelopp (per ledamot i KF) till 80% av ett 
kommunalråds arvode, men ersättning för varje möte kvarstår som tillägg för 
arvode för gruppledaren. 
 
Henrik Lindberg (KD) yrkar bifall till Anders Lindéns (SD) yrkande.  
 
Magnus Hellmark (C), Tomas Rådqvist (MP), yrkar bifall till beredningens förslag 
till beslut.  

Jenny Gavelin (L) yrkar  

- Avslag på förslaget att partier med kommunalråd även ska kunna utse 
gruppledare och därmed få arvode för det 

- Om ovanstående yrkande skulle avslås yrkar Jenny Gavelin (L) att partier med 
kommunalråds gruppledare får 30% i arvode, samma summa som 
nämndordförande. 
 
Magnus Ahlkvist (V) yrkar följande:  

- Bifall införande av grundbelopp om 5000 kronor för gruppledararvode 

- Bifall till sammanträdesarvode för högst tre sammanträden på en dag. 

- Bifall även till ändringen av jour-ersättning för Socialnämndens presidium. 

- Bifall till att ta bort månadsarvode för KSAU  

- Avslag på övriga förändringar i arvodesreglerna. 
 
I andra hand bifall till Jenny Gavelins (L) yrkande om att partier med 
kommunalråds gruppledare får 30% i arvode, samma summa som 
nämndordförande. 

Kristdemokraterna yrkar bifall till arvodeskommitténs förslag, med den ändring 
som Anders Lindén (SD) yrkade.   
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Magnus Johansson (M) yrkar bifall till arvodesberedningens förslag med följande 
ändring: Gruppledararvodet ska tilldelas 100 % med förbehåll att om endast en 
person ska arvoderas utgår max 80 %.   
 
Tomas Rådqvist yrkar bifall till Anders Lindéns (SD) yrkande. 
 
Ingvar Magnusson (NE) yrkar att reseersättning enligt avståndsregeln ska betalas 
oavsett hur man reser, dvs även ifall du går eller cyklar.  
 
Anders Wikman (NE) yrkar bifall till Kim Jämsäs (NE) yrkanden och i andra hand 
bifall till Jenny Gavelins (L) yrkande om att partier med kommunalråds gruppledare 
får 30% i arvode, samma summa som nämndordförande. 
 
Hans Olsson (S) yrkar bifall till Magnus Johanssons (M) ändringsyrkande.  

Beslutsgång 

1. Beslut om sammanträdesarvode: bifall till grundförslaget 1,5% av 
basarvodet. Reservation: Nystart Enköping, Vänsterpartiet 

2. Beslut om tre sammanträdesarvoden per dygn: bifall till grundförslaget. 
Reservation: Nystart Enköping 

3. Beslut om månadsarvoden till ordföranden och vice ordförande: Bifall till 
grundförslaget. Reservation: Vänsterpartiet 

4. Beslut om vilka partier som ska tilldelas gruppledararvode: Bifall till 
grundförslaget, det vill säga samtliga partier tilldelas gruppledararvode, 
efter votering.  
Reservation: Jenny Gavelin L, Svante Forslund L, Kristina Eriksson KD, 
samtliga från Nystart Enköping och Vänsterpartiet 
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5. Beslut om nivå på gruppledararvode: Bifall till grundförslaget. Reservation: 
Nystart Enköping 

6. Beslut om begränsning av gruppledararvode: Bifall till yrkandet att partier 
tilldelas gruppledararvode utan begränsning. Kontrapropositionsvotering 
där huvudförslaget är 100% och därefter ställs först 100% mot 30% 
(voteringslista 2) och därefter 100% mot 80% (voteringslista 3).  
Reservation: Nystart Enköping, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna 
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7. Beslut om begränsning av enskild förtroendevalds ersättning: Bifall till 
yrkandet att enskild förtroendevald maximalt kan erhålla 80% av 
basarvodet per månad inräknat samtliga politiska uppdrag.  

8. Beslut om borttagande av arvode till förtroendevalda i KSAU: Bifall till 
huvudförslaget.  

9. Beslut om ändrade regler för reseersättning: Bifall till grundförslaget.  
10. Beslut om partistöd: Bifall till grundförslaget. Reservation: Nystart Enköping 
11. Beslut om ikraftträdande av besluten: Bifall till grundförslaget. 
12. Beslut om uppdrag till KS om ersättning till borgerliga begravnings- och 

vigselförrättare: Bifall till grundförslaget. 
13. Beslut om uppdrag till KS om bestämmelser för pension för 

förtroendevalda: Bifall till grundförslaget 
14. Beslut om återrapportering till KF: Bifall till grundförslaget. 

 
 
__________ 
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